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ค�ำ

ว่า “วิสยั ทัศน์” หรือภาษาอังกฤษ คือ Vision แปลว่า การมอง
ไปข้างหน้า หรือการจินตนาการ หรือถ้าแปลให้ชัดๆ แบบ
ไทยๆ คือ ความฝันนั่นเองและแน่นอนคงต้องเป็นความฝันแบบที่
สามารถเป็นไปได้มากกว่าทีจ่ ะเป็นความฝันแบบลมๆ แล้งๆ ครับและ
หากกลับมาดูในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแล้ว หลายท่านอาจจะสงสัยและมีค�ำถามที่ต้องการค�ำตอบว่า “การด�ำเนินการ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจ�ำเป็นด้วย หรือที่ต้องมี
วิสัยทัศน์ หรือความฝัน หรือการมองไปข้างหน้า” ลองอ่านมุมมอง
ของผมในฐานะที่อยู่ในแวดวงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมา
นานกว่า 20 ปีดูครับ
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จ�ำเป็นหรือไม่ที่การด�ำเนินระบบอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยต้องก�ำหนดวิสัยทัศน์ ? ในการด�ำเนินการเรื่องใดๆ ก็ตาม
ถ้าเราทราบเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องการ ทุกคน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็
จะด�ำเนินการได้ง่าย บนความรับผิดชอบของตนเอง ของหน่วยงาน
ของบริษัท ขององค์กรนั้นๆ แต่หากทุกคน ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน
ไม่ทราบอะไรเลยว่าสุดท้ายต้องการอะไร จุดที่ต้องการอยู่ที่ไหนแล้ว
เชื่อว่าทุกๆ คน ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานคงไม่สนใจในการปฏิบัติแน่ๆ
เพราะไม่ทราบว่าจะท�ำไปเพือ่ อะไรและแน่นอนผลกระทบทีต่ ามมามี
มากมาย รวมทัง้ ความสูญเสียต่างๆ และโอกาสทีห่ ลุดลอยไปด้วย ซึง่
หากมองกลับมาในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การก�ำหนด
วิสัยทัศน์ จึงมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างมาก ที่ผู้บริหารทุกระดับ
ทุกองค์กร ทุกภาคส่วน จะต้องมีการก�ำหนดให้ชัดว่าต้องการอะไรใน
แต่ละช่วงเวลา ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว โดยก�ำหนดบนฐานของการ
ไม่มีอุบัติเหตุ หรือความสูญเสียต่างๆ ความต้องการจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย คูร่ ว่ มธุรกิจ ผูร้ บั จ้างเหมาช่วง ลูกค้า คูค่ า้ พนักงาน กฎหมาย
มาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆ หรือข้อตกลงอื่นๆ และนอกจากนั้น
ก็ขนึ้ อยูก่ บั การมองไปข้างหน้า หรือจินตนาการของผูบ้ ริหารทีเ่ ป็นผูน้ ำ�
สูงสุดนัน่ เอง โดยการก�ำหนดวิสยั ทัศน์นนั้ ไม่จำ� เป็นทีจ่ ะเน้นไปทีเ่ รือ่ ง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยเฉพาะ แต่สามารถแปลเปลี่ยน
มาจากวิสัยทัศน์ด้านอื่นๆ หรือรวมอยู่ในวิสัยทัศน์ด้านอื่นๆ ได้
ใครคือผู้ก�ำ หนดวิสัยทัศน์และจะก�ำหนดเมื่อไหร่จึงจะ
เหมาะสมและถูกต้อง ? โดยหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลักของการ
ก�ำหนดวิสัยทัศน์ คือ ผู้บริหารสูงสุดของสถานประกอบการ หรือของ
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องค์กร หรือบริษัทนั้น เป็นผู้ก�ำหนด เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ เป็นต้น โดยกรอบเวลาที่เหมาะสมในการก�ำหนด
วิสัยทัศน์นั้น โดยปกติผู้บริหารมักจะก�ำหนดเมื่อเข้ารับต�ำแหน่งใหม่
หรือเมือ่ ทิศทางทางธุรกิจมีการเปลีย่ น หรืออาจจะทุก 5-10 ปี ซึง่ กรอบ
เวลาไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับความจ�ำเป็น ณ ช่วงเวลานั้นๆ เป็นส�ำคัญ
เช่น ในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยต้องเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แน่นอนความเปลีย่ นแปลงดังกล่าวย่อมมีผลต่อประเทศไทยและย่อม
มีผลต่อสถานประกอบการทุกประเภทไม่มากก็นอ้ ยและส่งผลต่อการ
ด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วย เพราะจะมี
แรงงานข้ามชาติเข้ามาท�ำงานในสถานประกอบการ ฉะนัน้ มาตรการ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยก็จะต้องปรับเปลีย่ นและรองรับ
กับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย เป็นต้น
ปัจจัยใดที่จะต้องน�ำมาพิจารณาในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ ?
แน่นอนผู้ที่จะก�ำหนดวิสัยทัศน์นั้นคงต้องมีข้อมูลและรายละเอียด
ที่มากพอสมควรในการน�ำมาพิจารณาและตัดสินใจในการก�ำหนด
วิสัยทัศน์ เพื่อให้มั่นใจในสิ่งที่จะก�ำหนดซึ่งเป็นทิศทางที่องค์กร หรือ
สถานประกอบการต้องน�ำไปปฏิบัติ ซึ่งหากก�ำหนดผิดพลาดก็จะส่ง
ผลเสียหาย ฉะนั้นข้อมูลจึงมีความจ�ำเป็น ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องน�ำมา
พิจารณาโดยแบ่งเป็น ข้อมูลภายใน เช่น ลักษณะธุรกิจ ประเภทของ
สินค้าและบริการ จุดแข็งของสถานประกอบการ ขีดความสามารถหลัก
บุคลากร ระบบงาน ความเชี่ยวชาญที่มีความสามารถพิเศษที่สถานประกอบการมีทรัพยากรและทีส่ ำ� คัญคือ ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย สถิติอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ การกระท�ำและสภาพที่
ต�ำ่ กว่ามาตรฐาน การบาดเจ็บ การรักษาพยาบาล ทรัพย์สนิ ทีเ่ สียหาย
เหตุฉุกเฉินต่างๆ ข้อร้องเรียนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จากพนักงาน เป็นต้น ข้อมูลภายนอก เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างเหมาช่วง คู่แข่ง ทิศทางการตลาด
กระแสของสังคมโลก ทิศทางเศรษฐกิจในประเทศ ต่างประเทศ
เงื่อนไขต่างๆ ระดับประเทศและภูมิภาค เป็นต้น โดยกระบวนการได้
มาซึ่งข้อมูลนั้นผู้บริหารจะต้องก�ำหนดขบวนการ หรือขั้นตอนการได้

มาซึ่งข้อมูลว่าใครต้องรับผิดชอบ ช่วงเวลาของข้อมูล ความละเอียด
ของข้อมูล ความถูกต้องและจ�ำนวนข้อมูลทีม่ ากพอเพือ่ ไม่ให้เกิดการ
เบี่ยงเบน หรือผิดพลาด การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว
กระบวนการวิเคราะห์จะต้องด�ำเนินการอย่างรอบคอบ โดยทีมงานที่
เหมาะสมมีประสบการณ์ โดยทั่วไปจะเป็นทีมผู้บริหารสูงสุดและ
หน่วยงานที่ส�ำคัญ เช่น หน่วยงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ฝ่ายวางแผน ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อม
บ�ำรุง ฝ่ายบุคคล ฝ่ายตลาด เป็นต้น โดยหลักการวิเคราะห์อาจจะใช้
เครื่องมือ SWOT เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค และ
เมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็น�ำไปพิจารณาก�ำหนดวิสัยทัศน์ต่อไป
เมื่อได้วิสัยทัศน์แล้วน�ำไปท�ำอะไร ? เมื่อผู้บริหารก�ำหนด
วิสยั ทัศน์แล้วขัน้ ตอนต่อไป คือ การประกาศและสือ่ สาร ให้ทกุ หน่วย
งานและพนักงานทุกคนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบและท�ำความเข้าใจ
ถึงทิศทางที่ผู้บริหารระดับสูงสุดได้ก�ำหนดขึ้น ในขั้นตอนนี้มีความ
ส�ำคัญมากเพราะไม่ใช่ทกุ คนจะเข้าใจในวิสยั ทัศน์ทผี่ บู้ ริหารก�ำหนด
เหมือนกันทุกคน ฉะนั้นผู้บริหารจะต้องหาวิธีการที่จะสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ เช่น อาจจะท�ำค�ำอธิบายที่มีรายละเอียดประกอบ การ
มีตวั อย่างทีส่ ำ� คัญเชือ่ มโยงให้เห็น หรือการใช้วธิ กี ารสือ่ สารเป็นกลุม่ ๆ
ที่มีลักษณะงานที่เหมือนกัน จะท�ำให้ยกตัวอย่างได้ตรงประเด็นมาก
ขึน้ รวมทัง้ การใช้สอื่ ทุกรูปแบบ เช่น หนังสือเวียน บอร์ด E-mail เสียง
ตามสาย โปสเตอร์ แผ่นพับ VDO เป็นต้นและที่ส�ำคัญ จะต้องเน้น
ย�้ำแบบสม�่ำเสมอในโอกาสต่างๆ เช่น การประชุม สัมมนา การเปิด
งานต่างๆ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ทุกคน ทุกฝ่ายไม่ลืมในทิศทางที่ผู้
บริหารก�ำหนดนั่นเองและเมื่อทุกฝ่าย ทุกคนได้รับทราบแบบเข้าใจ
ดีแล้วขั้นตอนต่อไปคือการน�ำวิสัยทัศน์ไปสู่ การปฏิบัติจริง ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานคงต้องน�ำไปใช้ควบคู่กับกระบวนการทางการจัดการอื่นๆ
ไม่ว่าจะน�ำไป ก�ำหนดกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน
เป็นต้น โดยค�ำนึงถึงภารกิจของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบเป็น
ส�ำคัญ ตลอดจนระบบการจัดการที่หน่วยงานน�ำมาใช้เพื่อเป็น
แนวทางการด�ำเนินงาน เมื่อได้มีการด�ำเนินงานตามแผนงานที่
ก�ำหนดไว้แล้ว ผูบ้ ริหารจะต้องมีการติดตามการปฏิบตั วิ า่ เป็นไปตาม
แผนหรือไม่ รวมทั้งการวัดผลการด�ำเนินงาน เพื่อที่ผู้บริหารจะได้น�ำ
มาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ดูว่าจากวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดเทียบกับ
การปฏิบตั แิ ล้ว ผลทีอ่ อกมาได้ไปในทิศทางทีก่ ำ� หนดในวิสยั ทัศน์หรือ
ไม่ ซึง่ หากไม่อยูใ่ นทิศทางทีก่ ำ� หนด หน่วยงานจะได้ทำ� การปรับแก้ไข
ได้อย่างทันท่วงทีไม่ล่าช้าและทันต่อสถานการณ์
จะเห็นได้ว่าการที่ผู้บริหารสูงสุดมีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ ไว้
แล้ว การด�ำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ก็จะมีทิศทางที่ชัดเจนและ
ง่ายต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั ิ ซึง่ ก็จะช่วยให้ทกุ ฝ่ายไปในทิศทาง
เดียวกัน อันจะช่วยลดปัญหาจากการด�ำเนินงานระหว่างหน่วยงาน
ลงได้และท�ำให้เกิดพลังและแนวร่วมทีช่ ดั เจน หากหน่วยงานใดทีย่ งั
ไม่ได้น�ำแนวทางนี้ไปปฏิบัติก็ขอแนะน�ำให้ลองปฏิบัติดูครับ...แล้ว
ท่านจะเห็นได้เองว่าการด�ำเนินงานของท่านมีคุณค่าและมีความ
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